
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
ชื่อ  นายธนพงษ์  อันอามาตย์ 
 
ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ระดับ   - 
 
กลุ่มงำน อ านวยการ   กลุ่ม อ านวยการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 
 

1. งานรับ – ส่งหนังสือราชการ เอกสาร บรรณสาร จาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น 
2. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น 
3. ด าเนินการจัดท าเอกสารส านักงานด้วยระบบ e – Filing / Smart – Obec 
4. ควบคุม ดูแล เก็บรักษา สมุดขออนุญาตเดินทางไปราชการของ ผอ.กลุ่ม / เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
5. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ติดต่อประสานงานด้านธุรการและด้านอ่ืน ๆ กับทุกกลุ่มงานในส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
7. งานการให้บริการ จัดหาน้ าดื่ม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
8. งานการเบิก – จ่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในราชการของกลุ่มอ านวยการ 
9. ควบคุม ดูแล จัดเก็บ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานภานในกลุ่ม 
10.  ควบคุม ดูแล จัดพิมพ์ส าเนาหนังสือส่งออกเพ่ือเก็บรักษาตามระเบียบสารบรรณกลาง 
11.  งานการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
12.  การให้บริการติดต่อสอบถาม / รับโทรศัพท์ และควบคุมดูแลทะเบียนการขอใช้โทรศัพท์ 
13.  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   รับ – ส่งหนังสือรำชกำร 

 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจสอบหนังสือราชการ 
เบื้องต้น ว่าเป็นหนังสือราชการประเภทใด มาจาก 
บุคคล ส่วนราชการใด มีสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือไม่  
 

ความถูกต้องในการรับเอกสาร 

2. กรณีหนังสือ รองผอ.สพท. จ าแนกหนังสือราชการตาม 
ภาระงานกลุ่มต่าง ๆ 

ความถูกต้องในการแยกหนังสือแต่ละ 
ประเภท 

3. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนรับ 
หนังสือเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

4. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณา กรณีหนังสือราชการนั้นก้ าก่ึงกันระหว่างงาน 
ของกลุ่มต่าง ๆ 

 

5. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ส่งงานให้กลุ่มงานที่ 
รับผิดชอบ 

ความถูกต้องในการมอบงานให้ 
ปฏิบัติ 

6. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง  ตรวจความถูกต้องของ 
หนังสือที่กลุ่มและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาเพ่ือออกเลขท่ี
หนังสือ 
ตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการที่จัดท าขึ้นเพ่ือ 
ส่งไปยังบุคคล หรือหน่วงงานก่อนส่ง 
 

หนังสือราชการมีความถูกต้อง 

7. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ลงทะเบียนส่งด้วยระบบสาร 
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

มีหลักฐานทะเบียนส่งถูกต้องเป็น 
ปัจจุบัน 

8. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ส่งหนังสือราชการ ส าเนาคู่ 
ฉบับให้เจ้าของเรื่องเดิม และเก็บไว้สารบรรณกลาง 

มีส าเนาคู่ฉบับไว้ตรวจสอบได้ 
อย่างรวดเร็ว 

9. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ส่งหนังสือราชการด้วยทาง 
ไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่งทันตามก าหนดเวลา 

 

 

 



 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   จัดท ำหนังสือรำชกำร 

 
 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการร่างหนังสือ และจัดพิมพ์ตาม 
รูปแบบหนังสือในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้เพ่ิมเติม 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท า 
หนังสือได้ถูกต้อง 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการกลุ่ม รอง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ความถูกต้องของหนังสือ 
ราชการ 

3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาลง 
นามหนังสือราชการจัดท า 

 

4. เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขหนังสือและค าสั่งที่จัดท าขึ้น 
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผ่าน 
การลงนาม 

ความถูกต้องของการจัดท า 
หนังสือราชการ 

5. มีการติดตาม ประเมินการจัดท าหนังสือราชการ  
6. เจ้าหน้าที่ธุรการศึกษาระเบียบสารบรรณ ว่าด้วยการ 

เก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท 
ความถูกต้องในการปฏิบัติใน 
การจัดเก็บ 

7. ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท ได้รูปแบบการจัดเก็บหนังสือ 
ราชการที่เหมาะสม 

8. จัดหา และพัฒนา hardware software และ 
people ware เพ่ือรองรับการจัดเก็บหนังสือราชการ 

ความพอเพียง และความ 
เหมะสมในการใช้งาน 

9. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ พิจารณาเห็นชอบใน 
การจัดหา และพัฒนาสื่อครุภัณฑ์ และบุคลากรเพ่ือ 
รองรับการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   งำนกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 

 

 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ – ส่ง
งานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 

มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเรียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ – ส่งงาน 
ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 

2. วิเคราะห์และจัดเตรียมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ – ส่ง
งานในหน้าที่ราชการ จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกกลุ่มเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าบัญชีรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

มีบัญชีการรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ 
และได้ประสานทุกกลุ่มงานเพ่ือด าเนินการ 

3. ด าเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ – ส่งงานใน
หน้าที่ราชการของแต่ละกลุ่ม และจัดท าในภาพรวมของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการถูกต้อง 
ครบถ้วนตามระเบียบ 

4. เสนอรายละเอียด บัญชีการรับ – ส่งงานให้ผู้ส่งมอบงาน
และ ผู้ส่งมอบหมายและผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่ 

การบริหารจัดการด าเนินงานไปอย่าง 
ต่อเนื่อง ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้ันตอน 

5. จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ – ส่งงานในหน้าที่  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วและส่งมอบให้ผู้ส่งมอบงานและ
รับมอบหมายงาน ไว้คนละ 1 ชุด และเก็บไว้เป็น
หลักฐานที่ส่วนกลาง จ านวน 1 ชุด 

มีหลักฐานการรับ – ส่งงานที่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เร่ือง   กำรฝำกส่งหนังสอืรำชกำรทำงไปรษณีย์หรือหน่วงงำนภำยนอก 

 

 

ที่ 

 

กิจกรรม / วิธีปฏิบัต ิ

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. 
 

กลุ่มงานเจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง โดยปิดผนึกซอง จ่าหน้าซองถึงผู้รับ ของหนังสือ
ที่ฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์หรือหน่วยงาน
ภายนอก 

หนังสือราชการมีความถูกต้อง 

2. พนักงานธุรการ กลุ่มอ านวยการ ลงทะเบียนคุมหนัง
หนังสือ 

1. ส่งไปรษณีย์ 
2. ส่งหน่วยงานภายนอก 

มีหลักฐานทะเบียนส่งถูกต้องเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 

3. พนักงานธุรการ กลุ่มอ านวยการ ส่งหนังสือราชการทาง
ไปรษณีย์หรือหน่วยงานภายนอก 
         รอบท่ี 1 ภายในเวลา 10.00 น. 
         รอบท่ี 2 ภายในเวลา 14.30 น. 

หนังสือราชการส่งได้ตามก าหนดเวลา 

4. พนักงานราชการ กลุ่มอ านวยการ บริการตอบค าถาม/
ค้นหาทะเบียนฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์หรือ
หน่วยงานภายนอก 

สามารถตรวจสอบได้ 

 


